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1. Każdy uczestnik obozu zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz do 

wewnętrznych regulaminów zajęć prowadzonych przez opiekunów. Ma obowiązek stosować się do 

poleceń wychowawcy, kierownika obozu i przestrzegać przepisów podanych w regulaminach kąpieli, 

stoku, zwiedzanych miejsc, zachowania się na drogach oraz bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 

2. Uczestnik obozu ma obowiązek uczestniczyć we wszystkich  zajęciach programowych, o ile nie został 

zwolniony z tych zajęć przez kierownika, wychowawcę, pielęgniarkę lub lekarza. Ma on obowiązek 

punktualnie stawić się na zajęciach i aktywnie w nich uczestniczyć. 

3. Uczestnik obozu zobowiązany jest do dbałości o czystość i porządek oraz o powierzone mienie w 

miejscu zakwaterowania i poza jego terenem. 

4. Na obozie obowiązuje bezwzględny zakaz picia alkoholu, palenia tytoniu oraz zażywania narkotyków i 

innych środków odurzających. 

5. Uczestnikowi obozu nie wolno oddalać się od grupy oraz wychodzić poza teren ośrodka bez wiedzy 

wychowawcy. 

6. Uczestnik obozu musi przestrzegać zasad bezpieczeństwa, a w razie spostrzeżenia sytuacji zagrożenia 

dla życia i zdrowia swojego i innych uczestników, ma obowiązek natychmiast poinformować o tym 

wychowawcę. W przypadku wystąpienia niebezpieczeństwa, pożaru, itp. powinien zachować spokój i 

postępować zgodnie ze wskazówkami wychowawców.  

7. Uczestnik obozu ma obowiązek korzystania ze sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem z pełną 

odpowiedzialnością. Uczestnik obozu ma obowiązek poszanowania cudzej własności, godności osobistej 

innych uczestników obozu i  ich przekonań. W przypadku uszkodzenia cudzego mienia rodzice ponoszą 

koszty jego naprawy. 

8. Na obozie obowiązuje zakaz stosowania przemocy fizycznej i psychicznej 

9. Uczestnik obozu może korzystać z telefonu komórkowego wyłącznie w czasie i na zasadach 

ustalonych przez kierownika danego obozu. Telefony komórkowe w pierwszym dniu składane są do 

depozytu kierownika kolonii. Korzystanie z nich ustalone jest na godzinę po kolacji.  

10. Ze względów bezpieczeństwa zabrania się zabierania przez uczestników obozów urządzeń 

elektrycznych typu suszarka, prostownica, lokówka, grzałka, czajnik itp.  

11. Uczestnik obozu powinien pilnować swoich rzeczy osobistych a sprzęt elektroniczny, dokumenty czy 

inne wartościowe rzeczy może zdeponować u kierownika obozu. Za rzeczy pozostawione bez opieki nie 

odpowiada Organizator obozu. 

12. Uczestnik obozu ma prawo wyrażać publicznie swoje poglądy oraz zwraca się ze wszystkimi 

problemami do wychowawcy. 

13. Obozowicz ma prawo do zgłoszenia zastrzeżeń dotyczących realizacji programu, bezpieczeństwa, 

wyżywienia i zachowania innych uczestników kolonii do wychowawcy i kierownika obozu. 



            
 

 
Expert SC Norbert Bałenkowski, Mikołaj Bińczycki 

Kupienino 14, 66-200 Świebodzin 

tel. +48 883 602 200, e-mail: biuro@obozy.expert 

www.obozy.expert 

REGULAMIN OBOZU EXPERT SC 

 

14. Obozowicz ma prawo do bezpiecznego, odpowiedniego wypoczynku oraz przerw w ciągu dnia na 

regenerację organizmu 

15. Niestosowanie się do niniejszego regulaminu może spowodować następujące konsekwencje: 

- Upomnienie przez wychowawcę 

- Upomnienie przez Kierownika obozu  

- Zakaz udziału w niektórych zajęciach programowych  

- Nagana Kierownika obozu 

 -Powiadomienie rodziców (opiekunów) o nieodpowiednim zachowaniu uczestników  

- Wydalenie z obozu 

16. Organizator stosuje następujące wyróżnienia i pochwały: 

1. Pochwała wychowawcy 

2. Pochwała Kierownika obozu 

3. Wysłanie listu pochwalnego do rodziców (opiekunów). 

 


